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6. 2. v 19.30 a 18. 2. v 17.00
Cizí oběd
Drama / Indie / 104min / titulky 

/ 90,-
Už 120 let posílají ženy v Bombaji 

svým manželům do práce obědy v kas-
trůlkách prostřednictvím pozoruhod-
né sítě poslíčků. Vědci došli k závěru, 
že na špatnou adresu doputuje jen je-
den z milionu obědů. A právě tento 
ojedinělý zatoulaný oběd svede dohro-
mady osudy dvou lidí – půvabné Ily, 
která žije osaměle v domácnosti a mar-
ně bojuje o manželovu pozornost, 
a úředníka Saajana, kterému důchod 
nepříjemně klepe na dveře.

Režie: R. Batra / Hrají: Irrfan 
Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin 
Siddiqui

7., 10. a 19. 2. v 17.00
Prodloužený víkend
Romantický, Drama / USA / 

111min / titulky / 110,- / 15+
Adele před časem opustil manžel 

a ona se z toho dosud nevzpamato-
vala. Místo toho, aby se starala o své-
ho třináctiletého syna Henryho, 
pečuje on o ni. Při jedné návštěvě 
supermarketu se seznámí s Frankem, 
který ji dost nesmlouvavě požádá 
o pomoc. Frank právě uprchl z vě-
zení, během útěku se zranil, a proto 
hledá dočasnou skrýš, alespoň než 
se přežene první vlna pátrání. 

Režie: J. Reitman / Hrají: Kate 
Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire

9. 2. v 16.45
Drahokamy
Balet / Rusko – Moskva / 150min 

/ 250,- 
Drahokamy jsou pravým „draho-

kamem“ v repertoáru neoklasického 
baletu 2. poloviny 20. století.

George Balanchine, zakladatel New 
York City Ballet se v abstraktním ba-
letu inspiroval rozmanitou krásou 
drahých kamenů a přirovnal je k roz-
manitosti baletních stylů. Smaragdy 
k francouzské elegantní škole, ohni-
vé rubíny k americké škole a zářivé 
diamanty k ruské škole. Kostýmy 
Barbary Karinské jsou uměleckým 
dílem samy o sobě

9. a 12. 2. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

90,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k peně-
zům. František Vedral, na první po-
hled vypadal jako člověk, který se 
věnuje plně svojí rodině. Z bank a fi -
rem však vytuneloval čtyři miliardy 
korun. Film potvrdí vaše nejtemnější 
obavy – obavy o propojení politiky 
a organizovaného zločinu.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, 
Kryštof Hádek

10. 2. ve 20.00
Král Šumavy
Kriminální drama / Českosloven-

sko / 93min / Filmový klub / 80,- 
Naivní špiónské historky se zásluhou 
tohoto snímku vyšplhaly na kvali-
tativní vyšší úroveň. Syžetově – ná-
mět poskytl Rudolf Kalčík – se ještě 
podřizuje politické mytologii o zlých 
agentech, jejichž rejdy překazí hrdin-
ní pohraničníci, ale pojetí příběhu 
i vypravěčství získávají výrazovou 
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svébytnost, poučenou moderními 
trendy té doby.

Režie: K. Kachyňa / Hrají: Rado-
van Lukavský, Jiří Vala, Jiřina Švor-
cová, Jaroslav Marvan, Stanislav Re-
munda

12. 2. v 17.00
Zpátky do ringu
Komedie, Sportovní / USA / 

113min / titulky / 90,- 
Ve filmu „Zpátky do ringu“, hrají 

Stallone a De Niro dva pittsbur-
ské boxery, jejichž zavilá řevnivost 
na sebe upoutala pozornost celého 
národa. V době své vrcholné slá-
vy ve vzájemných zápasech jeden 
druhého porazili, ale v roce 1983, 
v předvečer jejich rozhodující-
ho třetího utkání, Razor nečeka-
ně oznámil odchod do penze bez 
udání důvodů svého rozhodnutí 
a vlastně tak knokautoval kariéru 
svou i svého rivala. 

Režie: P. Segal / Hrají: Sylvester 
Stallone, Robert De Niro, Kevin 
Hart

12. 2. v 19.30
Paranormal Activity: Prokletí
Horor / USA / 84min / titulky / 

100,- / 15+
Nešmírujte sousedy, zvlášť když 

u nich řádí temné síly. Slavná horo-
rová série Paranormal Activity nabí-
rá druhý dech, když s pomocí záběrů 
amatérské digitální kamery opět uvá-
dí diváky do hororového nebe. 

Režie: Ch. Landon / Hrají: Andrew 
Jacobs, Molly Ephraim, Ric

13. 2. v 17.00
47 róninů
Dobrodružné fantasy / USA / 

119min / dabing / 100,- 
47 válečníků se postavilo nepřed-

stavitelné přesile, jen aby očistili 
čest svého mrtvého pána. Legenda 
o 47 róninech patří k nejznámějším 
příběhům japonské historie a teď 
se z téhle exotické země přes hol-
lywoodská studia dostává do našich 
kin v podobě výpravného a akčního 
fantasy dobrodružství, v němž proti 
těmto mstitelům stanou i nepřátelé, 
kteří nejsou z masa a kostí.

Režie: C. Rinsch / Hrají: Kea-
nu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko 
Shibasaki

13. – 16. 2. ve 20.00, 18., 22. 2. 
a 2. 3. v 17.30
Zimní příběh
Fantasy, Romantický, Drama / 

USA / titulky / 100,-
Lyrické vyprávění o citově se pro-

bouzejícím dvanáctiletém děvčátku, 
které se jako jediný člověk dokáže 
spřátelit s nezkrotným černým ko-
něm... Příběh je zasazen do krásné 
jihočeské přírody a byl realizován ve 
spolupráci se Státním plemenářským 
ústavem v Písku.

Režie: A. Goldsman / Hrají: Rus-
sell Crowe, Colin Farrell, Jessica 
Brown Findlay

15. – 16. 2. v 15.30
Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / BIJÁSEK, dabing / 80,-
Nebojácná a věčně optimistická 

Anna se vydává na velkolepou výpra-
vu v doprovodu drsného horala Kris-
toff a a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy.

Režie: Ch. Buck, J. Lee / Mluví: 
Tereza Martínková, Andrea Elsnero-
vá, (Monika Absolonová zpěv), On-
dřej Brzobohatý

16. 2. v 17.00
Vše je ztraceno
Dobrodružný / USA / 106min / 

titulky / 100,-
Z chování osamělého mořské-

ho vlka vycítíte, že v životě zažil už 
mnoho krizí. Ani ta, při které se je-
ho jachta střetla s plovoucím kontej-
nerem plným čínských bot, ho zpo-
čátku nevykolejí. Jednoduše zalepí 
mohutnou díru v boku lodi, která 
po nárazu vznikla, a pluje vstříc nej-
bližší pevnině a bezpečí. Jenže tahle 
srážka je jen ochutnávkou před sérií 
katastrof, které musí zkušený moře-
plavec čelit.

Režie: J.C. Chandor / Hraje: Ro-
bert Redford

16. 2. v 19.30
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 90,- / 12+

Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a ne-
zkrotná touha po vítězství. Závody 
Formule 1 jsou místem, kde jedi-
ná chyba může znamenat smrt. Na 
těchto okruzích spolu soupeří dva 
odvěcí rivalové. James Hunt je ne-
řízená střela, neodolatelný playboy 
a brilantní řidič. Niki Lauda je doko-
nalý profesionál, vždy precizní a dis-
ciplinovaný.

Režie: R. Howard / Hrají: Dani-
el Brühl, Chris Hemsworth, Olivia 
Wilde

17. 2. v 19.30 a 27. 2. v 17.00
Frajeři ve Vegas
Komedie / USA / 105min / titulky 

/ 90,-
Celoživotní přátelé se na stará ko-

lena rozhodnou zapomenout na svá 
stará kolena, a ve jménu slavných 
společných mejdanů to ještě jednou 
roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý 
starý mládenec chystá překvapivou 
svatbu a to je ideální příležitost. Cíl? 
Jak jinak. Las Vegas.

Režie: J. Turteltaub / Hrají: Robert 
De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman

17. 2. ve 20.00
Rozbitý svět
Drama / Velká Británie / 90min / 

Filmový klub, titulky / 80,- 
Skunk je 11 let, je diabetička a je 

dost cool. Letní prázdniny právě za-
čaly a její dny jsou plné bezstarost-
ných nadějí. Pak ale pan Oswald, 
hnusný chlápek, který žije přes uli-
ci, zbije Ricka, milého, ale labilního 
kluka odvedle, a Skunk začne ztrácet 
svou nevinnost takovou rychlostí 
a takovým způsobem, že se jí to vy-
myká z rukou.

Režie: R. Norris / Hrají: Tim Ro-
th, Eloise Laurenc, Cillian Murphy

18. 2. v 19.30
Koyaanisqatsi
Hudební, Dokumentární / USA / 

86min / Beze slov / 80,-
Majestátní věkovitost skalních úte-

sů, zdánlivá nehybnost pouště i věč-
ná dynamika mořských vln sugerují 
prapůvodní čistotu života, do níž 
náhle, po staletích pozvolného, tak-
řka neměřitelného vývoje, vstupuje 
člověk, měnící svou energií podobu 
světa i rytmus plynutí času.

Režie: G. Reggio / Hudba: Philip 
Glass

20. 2. a 2. 3. v 17.00, 1. 3. v 15.00
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min / 

PREMIÉRA , dabing / 100,-
Film z okouzlujícího horského pro-

středí natočený podle slavného seriálu 
z roku 1965, ve kterém se odehrávají 
dobrodružné příběhy malého chlapce 
Sebastiána a jeho fenky Belly.

Režie: N. Vanier / Hrají: Félix Bos-
suet, Tchéky Karyo, Margaux Châte-
lier

20. 2. v 17.30
Kapitán Phillips
Th riller / USA / 134min / titulky 

/ 80,- / 15+
Kapitán Philips je komplexní stu-

dií přepadení americké nákladní lo-
di Maersk Alabama somálskými pi-
ráty, ke kterému došlo v roce 2009. 
Režisér Paul Greengrass nám v něm 
svým unikátním pohledem nabí-
zí kombinaci napínavého thrilleru 
a pohled na širokou škálu důsledků 
globalizace.

Režie: P. Greengrass / Hrají: Tom 
Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Ab-
dirahman

20., 24. 2. a 2. 3. v 19.30, 21., 22., 
23., 26. 2. ve 20.00, 22. a 25. 2. 
v 17.00 a 1. 3. v 17.30
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie / ČR / 106min / 120,- / 

12+
Vlastička umřela. Vesnický kostel, 

pohřební kočár tažený koňmi, farář, 
obyvatelé Olšan a souputníci zvlášt-
ního života Bohumila Stejskala, mul-
timilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. 
Trochu zestárli. Bohumil taky trochu 
zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, 
kilogramy a děti. Ztratil ženu svého 
života.

Režie: R. Sedláček / Hrají: Bolek 
Polívka, Dagmar Havlová, Arnošt 
Goldfl am

20. 2. ve 20.00
DK
Dokument / ČR / 73min / Filmo-

vý klub / 80,-
Stavitel, který nejradši bourá. Pla-

chý excentrik, chladnokrevný pa-
nikář, asketický hédonik, velkorysý 
uzurpátor. Vynálezce života. Nevkus-
né obrazy a kryty od vafek vyhazoval 
lidem z oken. „Dezinfi kuju prostor,“ 
říkal, a nepřestal s odstrojováním 
a demolováním, dokud nedosáhl 
svého: zdi a předměty přestaly exis-
tovat, zůstalo jen zachycené světlo.

Režie: B. Kopecká
21. 2. v 17.00, 23. 2. ve 20.00 
a 26. 2. v 19.30
V nitru Llewyna Davise
Drama / USA / 105min / titulky / 

100,- / 12+
příběh ambiciózního a talentova-

ného mladého muzikanta, který se 
snaží získat si trochu uznání, v době 
obrody folkové hudby, v New Yor-
ku roku 1961. Ačkoliv se jeho život 
zdá být nekonečným řetězem smůly, 
Llewyn se nevzdává a pevně si jde za 
svým snem. 

Režie: bratři Coenové / Hrají: Os-
car Isaac, Carey Mulligan, John Go-
odman, Justin Timberlake

21. 2. v 17.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 90,- / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney


